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G eachte voorzitter/leden,

.ln Drenthe bestaat het bedrijfsleven voor 99% uit het midden- en kleinbedrijf
(mkb), waarmee het de basis vormt van de Drentse economie. Zeker in deze tijd
van de coronacrisis is het extra van belang om het Drentse mkb te ondersteunen.
Op 13 november 2019 is de Motie 2019-17 Meer MKB Drenthe in de Top 100 van

de fracties van WD, CDA en Sterk Lokaaltijdens de begrotingsbehandeling 2020

door u aangenomen. Hierin verzoekt u ons om met de Vereniging Drentse
Gemeenten (VDG) een concreet en kort actieplan op te stellen, waarin staat hoe
gemeenten van elkaar kunnen leren en goede ervaringen kunnen uitwisselen.
Doel is het mkb-beleid in Drenthe te stimuleren en ervoor te zorgen dat Drenthe
het volgende jaar beter vertegenwoordigd is in de Top 100 van mkb-vriendelijk-
ste gemeentenl.

Dienstverlening aan mkb centraal, maar rangliist niet een
doel op zich
Wij zijn het met u eens dat het stimuleren van lokaal ondernemerschap en een

goed mkb-beleid essentieel is voor de Drentse economie. Ons uitgangspunt is dat
mkb-ondernemers belang hebben bij een optimaal ondernemersklimaat.

De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, uitgevoerd door
onderzoeksbureau LexNova. De tweejaarlijkse prijs, die begin 2019 (editie 2018) voor de vijfde
keer landelijk werd uitgereikt. dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor
een beter mkb-beleid. Ondernemers uit alle gemeenten in Nederland worden geënquêteerd,
zodat een landelijke en regionale ranglijst kan worden samengesteld.
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Voor de verkiezing van mkb-vriendelijkste gemeente kunnen ondernemers uit
heel Nederland online stemmen op de gemeente van hun vestigingsplaats. De

mkb-peiling biedt echter de mogelijkheid tot actieve (betaalde) deelname met
een grote steekproef. Uiteindelijk wordt voor elke gemeente een positie op de

ranglijst opgesteld, ongeacht of er actief door gemeenten aan de peiling wordt
deelgenomen. ln Drenthe hebben niet alle gemeenten gekozen voor actieve
deelname, alleen een paar. Dit geeft een vertekend beeld. Wat ons betreft staat
een goede dienstverlening aan het mkb voorop; een ranglijst is geen doel op
zich.

Mkb-beleid via lk Ben Drents Ondernemer (IBDO)
Zowel de gemeenten als de provincie zetten stevig in op mkb-beleid en hun
dienstverlening daaromtrent. ln 2016 is de provincie van start gegaan met het
programma IBDO om het mkb te ondersteunen. Ook de komende vier jaar on-
dersteunt de provincie het mkb via het programma IBDO. Mede naar aanleiding
van de motie is de samenwerking met gemeenten omtrent dienstverlening aan

mkb opgepakt. Zo is het nieuwe programma gezamenlijk met de Drentse ge-

meenten, de kennisinstellingen en ondernemers opgesteld en wordt ook geza-

menlijk met deze partners uitgevoerd. Wij hebben het door u voorgestelde mkb-
actieplan met de gemeenten opgepakt door te kiezen voor een samenwerkings-
vorm op basis van het bestaande instrumentarium van IBDO.

Samen met de Drentse gemeenten naar IBDO
Vanaf begin 2020 is samen met de gemeenten en kennisinstellingen gewerkt aan

een nieuw programma voor IBDO. De Drentse gemeenten zijn partner in de uit-
voering van het programma voor de periode 2021-2024. Met het nieuwe pro-
gramma IBDO zal de dienstverlening van iedere gemeente aan het mkb worden
verbreed, bijvoorbeeld ten aanzien van digitaliseri ngs- en internationaliserings-
vraagstukken. Er komt voor de Drentse ondernemers een breed scala aan dienst-
verlening vanuit één herkenbaar ondernemersloket. De gemeentelijke bedrijfs-
contactfunctionarissen hebben hierin een actieve rol ten aanzien van de dienst-
verlening aan het mkb.

Leren van uitwisseling 'best practices'
Binnen IBDO leren Drentse gemeenten van elkaar door het uitwisselen van 'best
practices'. ln de governance van IBDO zijn de gemeenten opgenomen, naast de
provincie, kennisinstellingen en VNO-NCWMKB Noord. Zo hebben de twaalf ge-

meenten zitting in het Foundersberaad, de bestuurlijke geleding. Ook is namens

de gemeenten een ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig in het opdracht-
geversteam. Daarnaast wordt aangesloten bij reguliere overlegmomenten van de
accountmanagers van de Drentse gemeenten. Dit overleg vindt maandelijks
plaats. Op deze wijze wordt geborgd dat een goede wisselwerking tussen het
programma en de gemeenten plaatsvindt.

Monitoring
De voortgang en doelrealisatie van IBDO zullen worden gevolgd, zodat tijdig bij-
gestuurd kan worden.
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Wij gaan ervan uit dat de motie hiermee is afgedaan

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

, secretaris


